JAARVERGADERING SCT

SHORTTRACK CLUB THIALF

datum; 23 april 2013
locatie; De Drie Pilaren te Oudeschoot
opsteller verslag; secretaris

De Voorzitter heet een ieder van harte welkom
De opkomst is goed te noemen
de agenda wordt als leidraad aangenomen
Jaarverslag shorttrack
alwin neemt het woord
veel deelname aan trainingen geweest, deelname is uitgebreid, alwin gaat namens SCT in
het gewest ter ondersteuning
mogelijkheid tot zomerijs.
Materiaalvrhuur ongeveer 30 tal schaatsen verhuur
13 mei start de zomertrainingen, de indelingen worden door de trainers gemaakt.
aantal ouders vonden de trainingen wel erg vol. Niels heeft een evaluatiedocument gemaakt
Ameland is weer rond 14 september
Tijdens wedstrijden doen de trainers teveel andere dingen buiten de begeleiding om ,
kunnen de oudere schaatsers de jeugd helpen met slijpen en schaatsen onderbinden?
Jaarverslag jeugdschaatsen
498 jeugdschaatsen, ruim 20 trainers.
onderzoek naar de mogelijkheid tot het ouderschaatsen
Contributie gaat omhoog met 5,00
promotieplan jeugdschaatsen.

\

Jaarverslag WOC
Harm Kooystra volgt Taeke Castelein op.
De voorbereiding voor wedstrijden neemt tijd in beslag, nu er structuur in zit wordt
het gemakkelijker.
Grote wedstrijden zijn nog niet bekend voor het komende seizoen.

Sponsorcommissie
Ria neemt het woord; komende periode vervallen de 3-jaars contracten, ze zijn op pad
voor evt nieuwe sponsoren.
Pr en Communicatie
De website trok veel unieke beoekers.
Er wordt gezocht naar een nieuw persoon die meer in de media vermeldt
Hannie wil dit wel op zich nemen, verder wordt dit nog ingevuld.
Vaststelling Contributie;
deze blijft onveranderd
PAUZE
Evaluatie en groepsindeling nieuwe seizoen
de trainers maken zelf de groepsindelingen, om het snelheidsverschil zo gelijk
mogelijk te krijgen. Hopen op een grote opkomst.
Verslag penningmeester
Douwe neemt de balans door
de balans wordt duidelijk uitgelegd
er worden inhoudelijk geen vragen gesteld.
Door de leden zal toch wel wat gedaan moeten worden.
Samen dienen we de club te dragen.
Niels vraagt of er beleid gevoerd moet worden om extra inkomsten te genereren.
Verslag kascommissie
De kascommssie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
De penningmeester krijgt decharge van de kascommissie.
Bestuursverkiezing
Douwe neemt afscheid van SCT. Teake Castelein neemt de functie over.
Er zijn geen tegenkandidaten
Wedstrijdstimulering.
hoe krijgen we meer leden aan de start.
Regiowedstrijden verplichten?
Is vervoer een probleem
Is enige uitleg nodig over shorttrackwedstrijden?
Facebook

Huldiging
jessy kauffman kampioen junior A
suzanne schulting kampioen junior C
mark prinsen
kampioen junior A

Douwe Swierstra Trofee
Deze trofee gaat naar Jorien ter Mors.

Rondvraag
netwerk sponsoren groter maken
er zijn op vrijdag veel lessen uitgevallen, kunnen die niet op een andere keer
De voorzitter sluit de jaarvergadering om 21.30 uur
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